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Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
Domeniul de interventie 4.1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanta regionala si locala

Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie il constituie crearea si modernizarea
structurilor regionale si locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investitiilor, revigorarea
si dezvoltarea economiilor locale si regionale.

Beneficiarii eligibili sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Societati mici, mijlocii si micro – si rural si urban
Societate comerciala cooperativa din urban sau rural
Cele doua de mai sus – imm-uri si scc – vechime un an si profit
Judetele (consilii judetene)
Camere de comert - incadrate ca intreprinderi mici, mijlocii si micro
Asociatii care reprezinta mediul de afaceri –incadrate ca mici, mijlocii si micro
Municipiile (consilii locale municipale)
Orasele (consilii locale orasenesti)
Apl in parteneriate
Comunele (consilii locale comunale)

ATENTIE:
•

Solicitantul detine titlul de proprietate asupra terenului si/sau infrastructurii, sau detine un alt act
care ii confera dreptul de executie a lucrarilor de constructii. – 5 ani concesiunea la APL si 3 ani
IMM-uri de la finalizarea proiectului

ACTIVITATI ELIGIBILE

•
•

Construirea/modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de
operatori economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau prestare servicii;
Construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de
sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces; Aceasta activitate si cheltuielile aferente sunt
eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea proiectului este afectata de
infrastructura de acces deficitara. Acest aspect va fi evaluat in cadrul etapei de evaluare tehnica si
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•
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financiara. Cheltuielile pentru construirea/modernizarea/extinderea drumurilor de acces catre
structura de sprijinire a afacerilor sunt eligibile in limita a 10% din valoarea totala a proiectului 0
Crearea/modernizarea/extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a
afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare,
conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii; 0
Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/modernizate/ extinse;
Echipamentele achizitionate trebuie sa fie noi. In cazul beneficiarilor APL (si a parteneriatelor
intre APL), cheltuielile cu achizitionarea echipamentelor sunt eligibile numai in limita a 50% din
valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea totala a proiectului
•
1.700.000 LEI - 85.000.000 LEI
•
405.000 euro – 20.238.000
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